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„ Születésnap” közeleg:  

Kápolna szentelés 
 

A Megváltónál különb örömet nem adhat az élet - a 

bűnnél meg nincs nagyobb baj. Aki az Üdvözítőt várja, 

nem csalódik. Az Úr a pusztában születik. Számára 

idegen hely a biztos szállás. Ezt 2000 éve tudjuk. De 

nemcsak ott születik, mert jelen van a jó tettben, az 

igaz szóban: bennünk és közöttünk. És különösképp az 

eucharisztiában, a szentmisében, melynek helye a föl-

szentelt szentély.  
2017. október 15-én 11 órakor főpásztorunk Erdő 

Péter bíboros érsek fölszenteli a Rákoskerti Szent 

XXIII. János kápolnát.”  

Szőke Lajos plébános 

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mon-

dom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg min-

denki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, 

hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben 

terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal 

együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meg-

halad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jé-

zusban.” Fil 4, 4-7 

Tanévkezdés a Budapest XVII. Kerületi 

Kossuth Lajos Általános Iskolában 
 

Az ország valamennyi köznevelési intézményéhez 

hasonlóan iskolánkban is megkezdődött a 2017-

2018-as tanév 2017. szeptember 1-jén. A tanévkez-

dés számunkra, pedagógusok számára évenként 

visszatérő módon az erkölcsi alapok, az értékek, a 

tudás átadásának megkezdését jelenti. Örömmel szá-

molok be minden kedves rákoskerti polgárnak arról, 

hogy idei tanévünkben tanulólétszámunk tovább 

nőtt. A nyugdíjazás, illetve egyéb okból távozott 

pedagógus kollégáink helyére megtaláltuk a nyár 

folyamán a megfelelő szakos pedagógusokat, így 

valamennyi évfolyamon, illetve szakon biztosított a 

szakos ellátottság. Intézményünk fenntartója és mű-

ködtetője, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ válla-

lásában elkészültek az induló első osztályok tanter-

mei, valamint a vizes helyiségek kifestése, sor került 

az aulába vezető lépcső csúszásmentesítésére, az 

aszfaltos udvar kiszáradt, ezáltal balesetveszélyessé 

váló fáinak kivágására. Önerőből megoldottuk az 

udvari kiülők, az udvari bordásfalak mázolását, két 

tanterem festését. A Bartók Béla Alapfokú Művé-

szeti Iskolával együttműködve tovább bővül az isko-

lánkban elérhető hangszeres oktatás palettája: a zon-

gora mellet immáron klarinéton is tanulhatnak diák-

jaink, illetve elindítottuk a zenei előképző (szolfézs) 

képzést. Munkatervünk új elemeként indítjuk útjára 

a Szülők Klubja programsorozatot, melyre tisztelet-

tel hívok és várok minden érdeklődő szülőt. Tanév-

nyitó ünnepélyünkön idei tanévünket Antoine de 

Saint-Exupéry idézetével nyitottam meg: „Ha hajót 

akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal 

fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szer-

számokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először 

keltsd fel bennük az oldhatatlan vágyat a végtelen 

tenger iránt.” 

Iskolánk közössége valamennyi tagjának, a 

rákoskerti családok számára sikeres, eredményes, 

egymásra odafigyelő, alkotó tanévet kívánok! 
 

Csébi András intézményvezető 
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Rákoskerti Állatorvosi Rendelő  

Rákoskert sugárút 30.  

06-30-283-71-72  

Megemlékezés az Aradon kivégzett  

mártírokról 
 

2014 óta ifj. Tissevits Dezsőnek köszönhetően 

Rákoskerten is megemlékezhetünk az 1849. október 6-

án kivégzett aradi vértanúinkról. Ezen az őszön – az 

elmúlt évek hagyományainak megfelelően - az Aradi 

vértanúk terén (Bodonyi utca - Andráshida utca sarka) 

2017. október 6-án, pénteken 16.30 órai kezdettel tart-

juk megemlékezésünket. A műsort iskolánk, a Buda-

pest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola 

diákjai adják. Iskolánk egész közössége nevében tiszte-

lettel hívok és várok mindenkit közös megemlékezé-

sünkre. 

Csébi András intézményvezető 
 

A Rákoskerti Lemaradás hírei 
 

2017. augusztus 12-én immár negyedik alkalommal 

került megrendezésre Rákoskerten a Horváth Előd le-

csófőző verseny. A Rákoskerti Lemaradás S. E. által 

szervezett rendezvény a helyi lakosság körében egyre 

népszerűbb, most 18 bátor csapat mérte össze a tudását 

és számtalan érdeklődőt vonzott az esemény. A finom 

ételeket öttagú zsűri bírálta és a legjobbnak a 

Rákoskerti Nyugdíjas Klub csapatának a Micsuda 

Lecsóda által főzött retró lecsónak ítélte oda az Arany 

Fakanalat. Az idén is sok különleges étel került tálalás-

ra, ami a verseny végére az utolsó kanálig elfogyott. A 

vidám hangulathoz hozzájárult a pörgős zene, az ízes 

pálinkák kóstolása és az égiek kegye is. 

A rendezvény sikerét köszönjük támogatóinknak, 

továbbá a csapatoknak és az érdeklődőknek a részvé-

telt. Jövőre ugyanitt! 

Egyesületünk 2017.október 21-én, szombaton egy 

kirándulással egybekötött ingyenes Merzse-mocsár 

bemutatót szervez, melyre szeptember végéig várja az 

érdeklődők jelentkezését. Bemutatásra kerül a mocsár 

múltja és jelene, élővilága. A tervezett indulás 21-én, 

10 órakor a rákoskerti vasútállomásról történik, a túra 

időtartama 4-5 óra, a gyaloglási táv 4-5 km. 

Jelentkezés: e-mail:kbernat64@gmail.com  

Tel: 20/3452630 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Országos hírnevet szerzett egy padunk 
 

Valótlanságokat közölt a Magyar Kétfarkú Kutya 

Párt, amit hamarosan átvett az RTL Klub, Index, Ma-

gyar Narancs, hupp.hu, 444 stb. + néhány kerületi 

facebookos csoport. Ezzel a tartalommal jelent meg a 

magát pártnak nevező viccklub bombahíre: 

„De jó, hogy felelős, a pénzt értelmes dolgokra költő 

önkormányzatok vannak! A Facebookon írta meg a 

Magyar Kétfarkú Kutya Párt, hogy egy lepukkant 

rákoskerti padot kékre festettek, mire jött az önkor-

mányzat, és újrafestette a padot piros színűre. 

„Nyilván a városvezetés különös vonzalmat érez az 

R:214 G:26 B:11 (RGB) árnyalatú, marxi vörös fantá-

zianévre hallgató színárnyalat iránt” – írja a párt helyi 

szervezete, és ilyenkor nagyon jó dolog arra gondolni, 

hogy a munkájukat mennyire komolyan vevő, az embe-

rekért küzdő önkormányzatok vannak ebben az ország-

ban.” 

Talán nem vicces, de mi az igazság: 

Augusztus elején ismeretlenek átfestették a kerületi 

önkormányzat egyik padját Rákoskerten a Sáránd utca-

Rákoskert sugárút sarkán. Megosztották élményüket a 

FB-on, hamar felkapta a média. Ezzel akarták felhívni 

az önkormányzat figyelmét az elhanyagolt (?) közterü-

letre. A terület önkormányzati képviselőjének elmon-

dása szerint ez a terület az egyik legszebb a körzetében, 

hiszen az egyik legforgalmasabb csomópontban talál-

ható. Évekkel ezelőtt a helyi vállalkozókat bevonva 

kezdődött el ennek a területnek a rendbehozatala. 7 

évvel ezelőtt megakadályozták, hogy ezen a területen 

szelektív hulladékgyűjtők kerüljenek elhelyezésre. Ez-

után 5, majd 4 férőhelyes térköves parkoló lett kiépít-

ve. Öt évvel ezelőtt virágsziget létesült, majd évekkel 

ezelőtt egy gyönyörű virágállvány lett elhelyezve. A 

főváros két éve építette át a kereszteződést, akkor füve-

sítés és parkosítás is történt. Idő közben egy használa-

ton kívüli épületet is lebontottak és fásítottak a terüle-

ten. A helyi COOP tulajdonosa világítós zászlórudat és 

virágszigeteket épített, sőt az egész üzlet előtt újjáépí-

tette az elhasználódott járdát, ami évekkel ezelőtt térkő 

burkolatot kapott. A környéken összesen 8 db utcai 

szemetes van, amit hetente ürít a Rákoskerti Parkgond-

noki szolgálat. A füvet kéthetente nyírják és a nyári 

időszakban locsolják is a kiteresedések füvét. Ebből 

egyértelműen látszik, hogy a Kutyapárt akciója csupán 

egy értelmetlen, politikai figyelemfelhívás volt, amiben 

jobbító szándéknak nyoma sincs. A képviselő elmond-

ta, hogy a rongálás után a padot a lányával újrafestet-

ték, ezzel ismét olyan lett, mint 13 „társa” 

Rákoskerten. Amíg ő irányítja a körzetet, addig a beton 

lábú padok hagyományosan piros deszkával lesznek 

felszerelve. Hatvani Zoltán az RTL Klub híradójának 

elmondta, hogy ha valaki segíteni akar a padok festésé-

ben, akkor azt szívesen veszi. Sajnos ez a műsorban 

már nem hangozhatott el.  

Lassan elkezdődik az országgyűlési választás kam-

pánya, de a képviselő reméli, hogy a pártok és aktivis-

ták (Kutyapártnál passzivisták) nem rongálással és a 

helyiek bosszantásával, hanem szabályos és legális 

módszerekkel fogják népszerűsíteni jelöltjeiket!  
 

Hogyan juthat hozzá az ingyenes  

lombzsákokhoz? 
 

Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek kör-

nyezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente 

Önkormányzata. Közismert, hogy 2010 óta tilos a 

zöldhulladék égetése és mára már az is tudott, hogy a 

kukások csak az FKF (fekete) emblémás zsákokat szál-

lítják el a porták elől. A közterületen álló fák levelei-

nek összegyűjtése az ott élők kötelezettsége. Az önkor-

mányzat ezeknek a faleveleknek az elszállításában pró-

bál azzal segíteni, hogy minden ingatlantulajdonosnak 

ingyen biztosít 10-10 db zsákot. Ezeket a telirakott zsá-

kokat az FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk 

mailto:e-mail%3Akbernat64@gmail.com
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elől. Ahol jár a hétfői "zöld kukásautó", (Rákoskerten, 

Szárazhegyen mindenhol jár), ott a kommunális szemét-

tel az FKF nem szállítja el a faleveles zsákokat.  

Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulaj-

donosok a képviselőiktől vehetnek át a zsákot a követ-

kezők szerint:  

A 8. sz. egyéni választókörzetben Fohsz Tivadartól a 

Százszorszép Óvodában, október 4-én 16:00 és 18:00 

között. A korábbiakhoz hasonlóan a mozgásukban kor-

látozottak számára lehetőség van elektronikus levélben - 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu - címen kérni a zsák ki-

szállítását. 

A 9. sz. evk-ben élők pedig Hatvani Zoltántól, A 

Rákoskerti Művelődési Házban: október 4-én (szerdán) 

8.00 és 9.00 között, illetve október 5-én (csütörtökön)  

17.00 és 18.00 között. A képviselő kéri, hogy ide csak 

az jöjjön, akinél nem lehet a kertbe bedobni a zsákokat, 

mert a kutya széttépi, nincs házszám az ingatlanon, 

vagy pedig szeret sorban állni, hiszen idén is van mód 

megrendelni a lombzsákok házhozszállítását. Ezt kizá-

rólag a képviselő honlapján tehetik meg. Ennek címe: 

www.hatvanizoltan.hu. A megrendelés leadásának vég-

ső határideje: 2017. szeptember 24. A házhozszállítás 

legutolsó napja: 2017. október 3. Akik a művelődési 

házba jönnek, nekik az átvétel során be kell mutatniuk a 

személyi igazolványukat és amennyiben ebben nem sze-

repel a bejelentett cím, úgy a lakcímkártyájukat is. A 

zsákok átadás-átvételét az átvevőnek aláírásával kell 

igazolnia. 

Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években össze-

gyűlt tapasztalatok alapján. Minden megrendelő és/vagy 

sorban állónak jut zsák, ha valaki mást mond, az nem 

mond igazat. Csak az rendeljen házhozszállítást, akinél 

a portán vagy a házon jól látható a házszám. Ha nincs 

kint a házszám, akkor nem vállalunk felelősséget a pon-

tos teljesítésért. Ikerházak esetén 5 db zsák jár, nyolc-

lakásos társasházak lakóinak csak 1 db zsákot tudunk 

adni. Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társasházakban 

élnek, ott nem tudunk zsákot adni, csak előre egyeztetett 

időpontban egy meghatalmazottnak. Ez pl. az Ököl utca 

4. és 6. számban élőkre vonatkozik. Akinél a közterüle-

ten nincs fa, az ne kérjen zsákokat, hiszen ott nincs mit 

beleszedni ezekbe. Akik állandó, bejelentett címmel 

nem rendelkeznek Rákoskerten, Szárazhegyen (a lak-

címkártya szerint is csak tartózkodási hely van a körzet-

ben), nekik nem tudunk emblémás zsákot adni. A szom-

széd, ismerős, barát, rokon adagját csak úgy lehet elvin-

ni, ha a sorban álló bemutatja a szomszéd, ismerős, ba-

rát, rokon lakcímkártyáját vagy személyi igazolványát. 

Saroktelekre a nagyobb közterület miatt nem tudunk 

plusz zsákokat adni. A lakatlan ingatlanra nem jár az 

ingyenes lombgyűjtő. Aki a megadott határidőig nem 

vette át a zsákját vagy nem rendelte meg azok házhoz-

szállítását, az a megmaradt készlet erejéig, előre egyez-

tetett időben Hatvani Zoltán házánál veheti át a neki 

járó zsákot. 

Ezek a fekete emblémás zsákok a művelődési házban 

folyamatosan megvásárolhatók 230 forintért.  

 

 

Idén is lesz faültetés Rákoskerten,  

Strázsahegyen és a Szárazhegyen 
 

A két önkormányzati képviselőnk idén is meghirdeti 

körzeteik faültetési programját. E szerint aki a saját in-

gatlanja elé, a közterületre szeretne fát ültetni, az jelent-

kezzen Fohsz Tivadarnál vagy Hatvani Zoltánnál. A fák 

ültetését, karózását és az ültető gödör trágyázását az 

önkormányzat szervezi, a lakónak a locsolást kell vál-

lalnia. Egyes utcákban a Rákoskerti Polgári Körrel 

együttműködve van lehetőség gyümölcsfák elültetésére 

is. A faültetési akció a készletek erejéig tart.  

Jelentkezni a képviselőknél lehet: 

Fohsz Tivadar (fohsz.tivadar@rakosmente.hu), vagy  

Hatvani Zoltán (hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu) 
 

Terjeszkedett Rákoskert főtere 
 

Lapunk megjelenéséig már bizonyára sokan észrevet-

ték, hogy a tavaly átadott rákoskerti főtér (Schell Gyu-

láné tér) alapterülete megnőtt egy kicsit. Ennek oka, 

hogy a képviselők lecseréltették a Julika cukrászda előt-

ti parkoló régi burkolatát a főtéren látható térkőre, vala-

mint egy parkolóhellyel többet alakítottak ki a területen. 

A régi burkolat sem ment kárba, hiszen abból a Toldi 

utca 2. szám alatt található zöldséges mellett alakítottak 

ki három új parkolóhelyet. Másik irányba, a Rákoskert 

sugárút felé is tovább épült a főtér, hiszen korábban a 

BKV buszmegállónak csak a fele lett leburkolva térkő-

vel, most pedig már az egész peron egységes lett. E 

mellett a helyiek évek óta kérik Hatvani Zoltánt és 

Fohsz Tivadart, hogy a megálló végén legyen egy lép-

csősor, amin könnyebb elérni a sugárúti járdát. Most ez 

is elkészült, így összesen 131 m2-el növekedett a főtér, 

vagyis a szépen burkolt terület. 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Rákoskerti Templom Alapítvány szeretettel és nagy 

tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 
 

2017. szeptember 27-én, szerdán 18 órakor 
 

MAKOVECZ IMRE 

a „Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője 

halálának 6. évfordulójára szervezett közös megemlé-

kezésre. 

A Mesterrel készült interjúban elmondott gondolatok  

posztumusz üzenetként szolgálnak az utókornak. 
 

Közreműködik: a Rákoscsabai Református  

Egyházközség ifjúsági zenekara 
 

A belépés díjtalan! 
 

A helyszíni adományokból befolyt összeg  

a „Mennybemenetel” templom építését szolgálja. 

Helyszín: a Rákoskerti Művelődési Ház 

(1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.) 
 

Az esemény támogatója: Rákosmente Önkormányzata 

Szervező: Rákoskerti Templom Alapítvány, 

telefon: 256-5047 
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu 

Szeptember 21-22, csütörtök, péntek, 9-12 óráig 

Kertünk Kincsei  
Ismerkedés a terményekkel, természettel 

- a Rákoskerti Kertbarát Körrel, a Rákosligeti Kertbarát Körrel 

és az Ilex-kert Kft-vel közös szervezésben játékos és interaktív 

módon zajló terménybemutatóval várjuk az érdeklődő kerületi 

óvodás csoportokat, előzetes bejelentkezés alapján.  

A rajzpályázat eredményhirdetésére és a díjak  

átadására pénteken kerül sor. 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

Szeptember 24-én, vasárnap 17 órakor 

Ars Sacra Fesztivál Rákoskerten 

„Könyörgés” – a Halotti beszédtől a határon túli  

magyar irodalmakig 
 

Maczkó Mária eMeRTon-, Prima- és  

Magyar Örökség Díjas népdalénekes és  

Szabó András Kazinczy- és Radnóti-díjas előadóművész  

irodalmi és zenei összeállítása 

A belépés díjtalan! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

A Rákoskerti Templom Alapítvány szervezésében: 
 

Szeptember 27-én, szerdán 17 órakor 

Makovecz Imre-megemlékezés 
Az alapítvány jótékonysági megemlékezést szervez  

a világhírű építész és a rákoskerti  

„Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője,  

Makovecz Imre halálának 6. évfordulója alkalmából. 

Közreműködik: a Rákoscsabai Református  

Egyházközség ifjúsági zenekara 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata 
 

Október 1-jén, vasárnap 16 órakor 

Rákoskerti beszélgetések 
 

Új interjúsorozat indul útjára, melynek célja, hogy 

találkozzunk rákoskerti hírességeinkkel, közéleti 

személyiségeinkkel, és a találkozás alkalmával egy kicsit 

másképp, egy kicsit közelebbről,  

de mindenképpen „első kézből” ismerjük meg őket.  
 

Vendégünk: Hatvani Zoltán  

rákoskerti önkormányzati képviselő.  

Kérdezi: Jenei Mónika, az Ascher Oszkár színház tagja. 
 

A belépés díjtalan! 

Október 8-án, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: Jancsi és Juliska  
A Grimm fivérek meséje nyomán a testvéri szeretetről szóló 

bábjátékot élő színészi játék segítségével, a Batyu Színház 

előadásában láthatjuk. A mese utáni interaktív játszóházunkba 

várjuk a gyerekeket. Belépő: 700 Ft 
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!  

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek részére 

díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint: 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól  

e-mailen: fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a szülő 

neve, telefonszáma, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának 

feltüntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: 

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles Kérjük, hogy díjtalan 

belépőjegy igényüket szeptember 30-ig jelezni szíveskedjenek! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

Október 15-én, vasárnap 17 órakor 

„Szerintem a világ...” – kiállítás megnyitó 

Szöllős Éva rákoskerti festőművész kiállításának 

megnyitója a Rákoskerti Polgári Kör és a Rákoskerti Művelődési 

Ház szervezésében. A kiállítást megnyitja Szelepcsényi Sándor 

a Rákoskerti Polgári Kör elnöke. Közreműködik Berkó 

Domonkos klarinéton és Kertész Mátyás csellón. 

Megtekinthető: október 29-ig. A belépés díjtalan! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

Október 29-én, vasárnap 18 órakor 

Kié vagy, mondd?  
- a harmincas éveket idéző, zenés, „seveledsenélküled”  

Szávai Viktóriával és Adorjáni Bálinttal,  
a Radnóti Színház művészeivel.  

Szép Ernő „Lila ákác” című regényének felhasználásával, 

megidézve a 20-as, 30-as évek ellenállhatatlan báját, humorát, 

ártatlanságát. A történet két szereplője a kor nagy filmslágerein 

keresztül bonyolítja reménytelen, kusza, ábrándos szívügyeit. 

Zongorán közreműködik: Nagy Szabolcs. 

Belépő: 500 Ft 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

Ascher Oszkár Színház: 
Szeptember 30-án, szombaton 18 órakor 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 
 

Október 28-án, szombaton és 29-én, vasárnap 11 órakor 

Hurkacövekleves - zenés mesejáték 

A meseszínház után Egértanya kézműves foglalkozás. 

Belépő: 1000 Ft 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 

Kerti Levél 
Megjelenik 4 000 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

ISSN 2062-8838  
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

info@kertilevel.hu 

www.kertilevel.hu 

Újrahasznosított papírból készült 

Pátria Nyomda 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  

önkormányzati képviselők támogatták 

Leinformálható középkorú hölgy több éves gyakorlattal 

napi 4-5 órás idősgondozást vállal. 06-30-515-91-22 

 
ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT.  +36-06-30-238-98-82 

 

Lomtalanítás, költöztetés! lomnelkul@gmail.com  

06-30-502 7555 

 
Fiatal, leinformálható, tapasztalt nő takarítást vállal  

rákoskerti családoknál. 

Elérhetőség:Farkas Marianna 

06-70-612-9020 


